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„Rosszul lehet 
játszani, de 

lélektelenül soha!” 

14-15

Az élni akarás 
emlékművei

3
A héT VEzéR (ÁLmoS, ELőd, ond, Kond, TAS, hubA, TöhöTöm) éS ÁRpÁd fEJEdELEm dARÁzS 
ISTVÁn népI fAfARAGó műVéSz ÁLTAL KéSzíTETT SzobRAI KoRÁbbAn A hőSöK TERén ÁLLTAK, 
mAJd A KözTERÜLET REndEzéSE IdEJén EGy RAKTÁRbA KERÜLTEK. moST AzonbAn hoRVÁTh 
JÁnoS önKoRmÁnyzATI KépVISELő öTLETE ALApJÁn ÚJ hELySzínEn, A CSíKSzEnTmIhÁLy Té-
REn ÁLLíToTTÁK fEL őKET ÚJRA. A RéSzLETEKRőL KoVÁCS péTER poLGÁRmESTER TARToTT SAJ-
TóTÁJéKozTATóT mÁRCIuS 9-én. Az ESEményEn SzÁSz JózSEf ALpoLGÁRmESTER, VALAmInT 
dobRE dÁnIEL, GÁSpÁR JózSEf éS dR. KöRnyEIné RÁTz KATALIn önKoRmÁnyzATI KépVISE-
Lő mELLETT RéSzT VETT IzSÁK-SzéKELy LóRÁnT, CSíKSzEnTmIhÁLy poLGÁRmESTERE, ILLETVE 
CSILLIK KRISTóf, A KERÜLETGAzdA SzoLGÁLTATó SzERVEzET VEzETőJE éS SoLymoSKöVI pé-
TER, A RÁKoSSzEnTmIhÁLyéRT KuLTuRÁLIS EGyESÜLET ELnöKE IS. 

Csíkszentmihályon 
a hét vezér8-9
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Kedves 

Olvasó!
Arany így vallott az 1848. 
március 15-i események 
után: „A mi forradalmunk 
Pesten, március 15-én nem 
vérontás volt, hanem egy 
szép ünnep, a szabadság 
ünnepe: ezerek meg ezerek 
csoportoztak össze Isten 
ege alá, ezerek meg ezerek 
emelték égre kezeiket, s egy 
szívvel, szájjal mondták Pe-
tőfi Sándor után az eskü sza-
vait.” Akkor minden magyar 
arra esküdött, hogy „Rabok 
tovább nem leszünk!”, ezt 
pedig azóta is bőszen han-
goztatjuk az ünnepségeken, 
de a „lánc” mégsem akar el-
szakadni. A megszokás lán-
ca tartja gúzsban a lelkün-
ket, mintha nem is akarnánk 
megszabadulni. Szabaddá 
válni ugyanis csak a sérel-
meket elengedve, másokat 
és önmagunkat is elfogad-
va lehet. 169 évvel ezelőtt a 
férfiak nem azt nézték, hogy 
kinek kötött szebb kokárdát 
a kedvese, inkább harcoltak, 
de a nők sem irigykedtek 
egymásra, hanem kivették a 
részüket a munkából. Jó len-
ne, ha végre mi is követnénk 
a példájukat nemcsak sza-
vakkal, hanem tettekkel is!

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve 
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Ingyenes tavaszi nyesedékgyűjtő akció
Ezúton értesítjük a kertvárosi polgárokat, hogy az Önkormányzat idén 
tavasszal is meghirdeti nyesedékgyűjtő akcióját. Az akció időtarta-
ma alatt a tavasszal keletkezett nyesedéket helyezhetik ki a lakosok, 
melynek elszállításáról a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munka-
társai gondoskodnak. 
Az akció időtartama: március 13. - április 9. 

Kérjük, hogy az összekötözött, egy méternél nem hosszabb nyesedéket 
és gallyakat az ingatlanjuk elé helyezzék ki. A kötegelt faágak 

mérete és súlya egy ember által is mozgatható legyen. 

Az első kihelyezés időpontja: március 13. (hétfő)
Az utolsó kihelyezés időpontja: április 9. (vasárnap)

Bővebb információt a 403-2928-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Az Önkormányzat 
ismét meghirdeti 

A legszebb konyhakertek 
elnevezésű programot!

Az Önkormányzat fontosnak tartja a kerület kertvárosi jellegét, amit évről évre igyekszik 
különböző versenyekkel, akciókkal támogatni, ezért idén már harmadik alkalommal csatla-
kozott A legszebb konyhakertek elnevezésű országos programhoz. Nevezni balkon, mini, 
normál, három zártkerti, illetve közösségi kategóriában lehet. A program célja a lakosság 

ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhaker-
tet, gondozza azt, termesszen maga és családja számára konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

mÁJuS 20-IG VÁRJuK mIndEn KERÜLETI 
zöLdSéG / GyÜmöLCS TERmESzTő KERTműVELő JELEnTKEzéSéT!

A kerteket kétszer fogja megnézni a szakemberekből, gyakorló kertművelőkből, illetve 
az Önkormányzat Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságának delegált tagjából 

álló zsűri. A kertek elbírálásánál figyelembe vesszük a gyümölcsöket, konyhakerti 
zöldségeket, a gyógy- és fűszernövényeket is. Az eredményhirdetés várhatóan 

a Kertvárosi Vigasságon, szeptember 23-án lesz.

A jelentKezésI lAp letÖltHető 
az Önkormányzat honlapjáról 

(www.bp16.hu), valamint megtalálható 
a polgármesteri Hivatal Környezetvé-
delmi Irodáján és a KAlOt Kertvárosi 

Kertbarátok egyesületénél 
a Rendelő utca 28. sz. alatt. 

BőVeBB felVIlágOsítás KéRHető 
a Környezetvédelmi Irodán 

Wendl Viktória helyi koordinátortól a 
4011-479-es telefonszámon 
vagy a kornyezet@bp16.hu 

e-mail címen.
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A kerület vezetője elmondta: tavaly a Körvasútnál 
lévő befogadó csatornától eljutottak a Cziráki-
Pirosrózsa-András utca által határolt szakaszig, 
ahol az utat is felújították, a lakótelepi részen 
pedig mostanra készült el a térköves járda. Az 
idei ütemben a Margit utca Sasszem utca és a 
Sashalmi Piac közötti részének rekonstrukcióját 
ugyanaz a kivitelező végzi, amelynek köszönhe-
tően az út az előző évben a Futórózsa utcáig már 
megszépült. A több mint 260 millió forintból 
nyár végére megvalósuló beruházással pedig vég-
re megoldódik az itt élők gondja, hiszen a Batsá-
nyi János utcáról lezúduló csapadék ezentúl nem 
okoz majd gondot.

Folytatás a címlapról
A kerület vezetője elmondta: a szobrok a mintegy 1,8 millió 
forintos felújítás során – amit a Kerületgazda Szolgáltató Szer-
vezet munkatársai végeztek  – időtálló védőréteget is kaptak. 
Ezért arra kérte a rákosszentmihályiakat, hogy vigyázzanak a 
Csíkszentmihály térre, majd ígéretet tett arra, hogy a közeljö-

vőben az azt körülvevő földes utcákat is 
aszfaltburkolattal látja el az Önkormány-
zat. Jó hír az is, hogy a román hatóságok 
megadták a szükséges engedélyt, így a 
XVI. kerület és Csíkszentmihály vezetői 
hamarosan aláírják a testvértelepülési 
megállapodást.
darázs István népi fafaragó művész, a  
szoborcsoport alkotója
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ELKEzdődöTT Az IdEI CSAToRnAépíTéS A KERTVÁRoSbAn, AmELyRőL KoVÁCS péTER poLGÁRmESTER 
bESzéLT A mÁRCIuS 1-Jén mEGTARToTT SAJTóTÁJéKozTATóJÁn dR. KöRnyEIné RÁTz KATALIn, dobRE 
dÁnIEL éS SzATmÁRy LÁSzLó önKoRmÁnyzATI KépVISELő TÁRSASÁGÁbAn.

– Az egyik legfontosabb fővárosi kötöttpályás fejlesztés, vagyis 
a M2-es metróvonal meghosszabbítása Cinkotáig, majd a gö-
döllői és a csömöri hévvel való összekötése újabb mérföldkő-
höz ért: elkezdődik a konkrét tervezés. A korábban megalkotott 
megvalósíthatósági tanulmányt most átdolgozza, kiegészíti és 
a Budapest határán belüli szakaszok engedélyezési terveit is 
elkészíti a BKK. 

– Miért kell A korábbi tAnulMányt kiegészíteni?
– A XVI. Kerületi Önkormányzat még 2007-ben készíttetett 

Csíkszentmihályon 
a hét vezér

egy úgynevezett elő-megvalósíthatósági tanulmányt, amit át-
adott a Fővárosi Önkormányzatnak, amely Európai uniós for-
rásból megalkotta a Megvalósíthatósági Tanulmányt (MT). 
Sajnos, az egyszerre akart túl sokat és túl keveset, mert még 
a Blaha Lujza téri állomást is át akarta építtetni, viszont kima-
radt belőle a XVII. kerület felé közlekedő szárnyvonal. Most az 
a kérdés, hogyan lehet olcsóbbá tenni a beruházást. 

– ki finAnszírozzA A MostAni tervezést?
– A Fővárosi Önkormányzat 2017-es költségvetésébe a szom-
széd kerület polgármesterével közös javaslatunkra bekerült a 
tervezéshez szükséges 2,4 milliárd forint. Ez elegendő az MT 
felülvizsgálatára és az engedélyezési tervek elkészítésére. 

– MikorrA lesznek kész A tervek?
– A MT felülvizsgálata 2017 őszére fejeződik be, majd elkez-
dődik az engedélyezési terv kivitelezése, amely véleményem 
szerint 2018 végére elkészül. 

– Mikor kezdődhet el Az építkezés?
– Először meg kell teremteni a szükséges forrásokat. A követ-
kező uniós ciklusban van erre a legnagyobb esély, a mostani 
kormány ugyanis támogatja a tervet, így bekerülhet a pályáza-
tok közé. Nehéz megjósolni a kivitelezés kezdetét, optimista-
ként azt mondom: 2022-ben elindulhat a munka.    

A M2-ghév tervezé-
si projekt irányító 
bizottság Március 
7-én tArtottA első 
üLéSéT. EZéRT MEg-
kérdeztük kovács 
péter polgárMes-
TERT, A BIZOTTSÁg 
TAgJÁT, hOgY ÁLL 
Most Az M2-es Met-
róvonAl és A gÖ-
dÖllői hév Össze-
KÖTéSéNEK ügYE. 
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– egyre gyAkrAbbAn hAllhAtunk 
NYugTALANíTó híREKET ARRóL, 
hogy A neMzetkÖzi nAgyvállAlA-
tok MAgyArországrA gyengébb 
MINőSégű ÁRuCIKKEKET hOZNAK, 
Mint A nyugAt-európAi országok-
BA. MI A VALóSÁgALAPJA EZEKNEK, 
tényleg Aggódnunk kell?
– Sajnos, nem új keletű ez a gyanú. Azt hi-
szem, sokunknak lehet olyan tapasztalata, 
hogy ha ugyanazt a terméket vettük meg 
például Ausztriában, az akár ízében vagy 
más minőségi jellemzőjében jobbnak bizo-
nyult az itthon vásároltnál. A Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal a közelmúlt-
ban több terméket vetett vizsgálat alá, és 
ezekből egyértelműen azt állapította meg, 
hogy a multinacionális élelmiszergyártók 
silányabb termékeket terítenek nálunk, 
mint tőlünk nyugatra. Többször tapasztal-
hattuk már, hogy a szóban forgó multiknak 
a tisztességes piaci magatartás nem az erős-
ségük. A hazai beszállítók megkárosítása, a 
közteherviselés alóli kibújási kísérletek, a 
mindenáron való piacszerzés után újabb 
vérlázító dolog bizonyosodott be: bennün-
ket, magyar fogyasztókat másodrangú eu-
rópai állampolgárnak tekintenek, mert ha 
rajtunk spórolni lehet az összetevőkön, ak-
kor a profitjuk is nagyobb lesz.

– MIT TEhETüNK, hOgY éRVéNYT SZE-
rezzünk AnnAk A jogos igényünk-
NEK, hOgY NE KüLÖNBÖZTESSENEK 
Meg Minket?
– Több szintje van a védekezésnek az el-
len, hogy ne használhassanak bennünket 
tovább Európa élelmiszer-szemétlerakó-
jaként. Jómagam a jelenlegi botrányos 
helyzetre való tekintettel nyújtottam be in-
terpellációt a Parlamentben a földművelés-
ügyi miniszterhez, hogy miért érdemelnek 
rosszabb minőségű termékeket a magyar 
fogyasztók, mint európai társaink. Arra is 
kíváncsi voltam, vannak-e folyamatban át-
fogó vizsgálatok az érintett szakhatóságok 
részéről, és a híresztelések megalapozott-
sága esetén milyen intézkedéseket tervez-

A parlamenti képviselő válaszol
A KERTVÁRoS poLGÁRAI KözÜL TöbbEn KERESTEK 

mEG bEnnÜnKET KÜLönböző KözéRdEKű 
KéRdéSEKKEL KApCSoLATbAn. RoVATunKbAn 

moST SzATmÁRy KRISTóf oRSzÁGGyűLéSI 
KépVISELő VÁLASzoL. A LEVELEKET ToVÁbbRA IS 

VÁRJuK A foszerkeszto@bp16.hu E-mAIL CímRE.

nek bevezetni annak érdekében, hogy a 
multik ne forgalmazhassanak silányabb 
minőségű termékeket  nálunk, mint más 
országokban.

– Milyen válAsz érkezett A Minisz-
tériuMtól?
– Egyrészt a válasz is megerősítette a nem-
zetközi láncok által alkalmazott kettős 
mérce tényét. A földművelésügyi minisz-
ter február végén elrendelt egy újabb, át-
fogó, közel száz termékre kiterjedő, azok 
minőségét, összetevőit, jelöléseit érintő 
vizsgálatot, amelynek az eredménye már-
cius második felében már remélhetőleg 
nyilvánosságot kap. Hamarosan a kor-
mány elé kerül egy előterjesztés, amelyen 
már dolgoznak a minisztériumban. Ez az 
élelmiszerek minőségének emelésével, a 
vásárlói tudatosság növelésével és a ható-
sági munka megerősítésével foglalkozik 
annak érdekében, hogy a családok ottho-
nába egészséges és biztonságos termékek 
jussanak ugyanúgy, mint a nyugat-európai 
otthonokba.

– Milyen területeken vAn Még te-
ENdő, hOgY MINdEZ MEgVALóSuL-
hAsson?
– A jelenlegi élelmiszerbotránynak van egy 
nemzetközi szintje is. A közép-kelet-euró-
pai országok mindegyikét elérte ez a fajta 
megkülönböztető gyakorlat. A miénkhez 
hasonló következtetésre jutottak nemré-
giben a szlovák hatóságok is, Csehország-
ban pedig most vizsgálódnak. Az ügyben 
rendkívüli csúcsértekezletet tartottak a 
Visegrádi négyek miniszterelnökei, ahol 
megállapodtak, hogy közösen fordulnak 
a probléma jogi megoldása érdekében az 

Európai Bizottsághoz. Amellett viszont, 
hogy az illetékes hatóságok és a kormány 
is igyekszenek mindent megtenni a hely-
zet rendezése érdekében, elengedhetetlen, 
hogy mi, vásárlók is egyre tudatosabb fo-
gyasztókká váljunk.

– hASONLóAN MINdENKIT éRINT, dE 
SOKKAL ÖRÖMTELIBB híR AZ, hOgY 
Az országgyűlés dÖntÖtt nAgy-
péntek MunkAszüneti nAppá nyil-
VÁNíTÁSÁRóL. MI INdOKOLTA EZT AZ 
intézkedést?
– Az értékek és az érdekek találkoztak a Fi-
desz-KDNP azon előterjesztésében, misze-
rint nagypéntek legyen munkaszüneti nap. 
Mindenképpen jelképes, hogy nagyböjti 
időszakban, csaknem teljes egyhangúság-
gal szavaztuk meg ezt az országgyűlésben. 
Nagypénteken emlékezünk meg Jézus 
Krisztus kínszenvedéséről és keresztha-
láláról. A döntés nagypéntek és a húsvéti 
időszak méltó megünneplését segíti elő, 
egyúttal fontos lépés Magyarország ke-
resztény kulturális alapjainak helyreállítá-
sában. Jézus kereszthalála és feltámadása 
évszázadokon keresztül adott erőt identi-
tásunk megőrzéséhez, gyarapodásunkhoz. 
Azt gondolom, hogy erre a hitre, erőre ma 
is nagy szükségünk van, de a húsvét előtti 
péntek szabadon töltése világnézettől füg-
getlenül mindenki számára előnyös. Javítja 
a családok életminőségét és a munkaerő 
képességét is, megadva a többletpihenés 
lehetőségét. Nagyböjtben ez a döntés azzal 
a jelképes jelentéssel is bír, hogy áldozat 
nélkül nincs feltámadás, nagypéntek nél-
kül nincs húsvét.

MunkAtársunktól

A Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület 12. alkalommal szervez

pÜnKöSdI zARÁndoKuTAT CSíKSomLyóRA.
Az utazás június 1-jétől 6-ig tart, amelynek keretében megtekintjük Torockót, a Tordai 
sóbányát, Nyergestetőt és a kerületi adományokból is épült Széphavas kápolnát, ünnepi 
szentmisén veszünk részt a csíkszeredai Szent Ágoston templomban, az alsócsernátoni 
néprajzi múzeumban emlékezünk meg a trianoni diktátum 97. évfordulójáról, de 
kortyolunk a betiltott Igazi Csíki nedűből is a sörgyárban. A résztvevők Csíkszentmihályon, 
székely családoknál kapnak szállást. jelentkezni Solymoskövi péternél a 0620/955-
6840-es, illetve  morvay Árpádnál a 0630/606-1608-as telefonszámon lehet. Az utazási 
költség 62 ezer forint, amely magában foglalja a szállás és az étkezés díját is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
újabb, 3,5 milliárdos keretösszegű 
vissza nem térítendő támogatást 
biztosít lakóépületek, illetve tár-

sasházi lakások fűtési rendszerei-
nek energetikai korszerűsítésére. 
A részletes pályázati útmutató a 

futeskorszerusites2017.nfsi.hu oldalon 
tekinthető meg. A XVI. Kerületi 

Önkormányzattól plusz támogatás 
igényelhető. Részletek  

a www.bp16.hu oldalon találhatók.
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SzEnTmIhÁLyI ESTéK
március 25., szombat 16.00 óra

Ország györgy író 
HOnVágy egy ősz után 

című történelmi regényét 
dr. Horváth Attila alkotmánybíró és Aniszi 
Kálmán író, ny. egyetemi tanár mutatja be.
A műben XVI. kerületi 56-os hősökkel is 

találkozhatunk.
A regény az 

56-os Emlékbizottság megbízásából készült.

Helyszín a rákosszentmihályi plébánia 
közösségi terme (Templom tér 3.)

Az eseményt 
a XVI. Kerületi Önkormányzat támogatja.

– Az ötlet tavaly nyáron született meg, 
amikor az 56-os Emlékbizottság pályá-
zatot hirdetett olyan művek megalkotá-
sára, amelyek méltóképpen hozzájárul-
hatnak a forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójának megünnepléséhez. 
Arra gondoltunk, hogy egy olyan színpa-
di művet kellene létrehozni, amely nem 
a már számtalanszor feldolgozott októ-
ber 23-i eseményeket mutatja be, hanem 
azt a történelmi kort, amely a forrada-
lomhoz vezetett, majd azt, amelyben 
a bukása után voltak kénytelenek élni 
mindazok, akik nem emigráltak. Mind-
ezt személyes sorsokhoz próbáltuk köt-
ni. Azt mutatjuk be, hogyan változott egy 
ember jelleme a történelmi események 
szorításában, ki hogyan alkalmazkodott 
az új körülményekhez, hol volt számára 
a tisztesség határa, és milyen szélsősé-
ges esetekkel találkozhattunk, ami aztán 
a forradalomhoz vezetett. Az azóta eltelt 
hat évtized ellenére ugyanis 195o-es évek 
hatása velünk él ma is, a mi generációnk 
is viseli a következményeit. Az én édes-
apámat is bebörtönözték, de a történet-
nek ehhez közvetlenül nincs köze.

– Milyen kArAktereket láthAtnAk 
MAjd A nézők?
– Sokféle karaktert jelenítünk meg mind 
a hárman. Én például leszek híres dizőz, 
anya és kommunista káder is. A hely-

szín a Csillag presszó, 
ahol a forradalmártól 
a besúgóig mindenki 
megfordult, és akár 
a rejtett üzenetek át-
adásának helyszíne 
is lehetett. A jelene-
tek pedig változatos 
formában fonódnak 
össze és válnak szét, 
ahogy a dramaturgia 
megkívánja.

– MIéRT R. KÁRPÁTI 
pétert és bArdóczy Attilát vá-
lAsztottA pArtneréül?
– R. Kárpáti Péter – aki szintén a Kert-
városban él – a munkatársam az általam 
vezetett televízió-csatornánál, Bardóczy 
Attila pedig nemcsak jó színész, hanem 
kitűnő énekes is.

– Milyen dAlokAt hAllhAtunk A 
dArAbbAn? 
– A cselekményhez kapcsolódó korabe-
li dalok, slágerek hangzanak el. Szán-
dékosan egyszerű, mai hangszerelésre 
törekedtünk. Azt reméljük, hogy a dal-
lamokon keresztül a fiatalokhoz is utat 
találunk, és egy kicsit belekóstolhatnak 
abba a világba, amelyről eddig csak szü-
leik, nagyszüleik elbeszéléseiből hallot-
tak. A felnőttek pedig, akik átélték ezt 

az időszakot, emlékeiket idézhetik fel, a 
nem túl barátságos társadalmi környezet 
ellenére talán fiatalságuk legszebb éveit.

– kik voltAk Az AlkotótársAk?
– A darab szerzője Vajda Anikó, rendezője 
Pálos Zsuzsa, a zenei rendező és a dalok 
hangszerelője dr. Gyarmati-Paor Zoltán, 
a díszletet és a jelmezeket pedig Szalai 
Zsolt készíti. Jó hangulatban próbálunk, 
szóval igazi alkotó csapat vagyunk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy március 24-én 
11.00 órakor is lesz egy előadás, de a dísz-
bemutató 19.00 órakor kezdődik. A belépés 
ingyenes, viszont előzetes regisztráció szük-
séges az info@kulturliget.hu e-mail címen 
vagy a 401-3061-es telefonszámon.  

Mészáros tibor

ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ  2017. 03. 24. 11 ÉS 19 ÓRA  
VAJDA ANIKÓ:

RENDEZO: PÁLOS ZSUZSA

R. KÁRPÁTI
PÉTER

BARDÓCZY
ATTILA

PAOR
LILLA

                                        “

Az előadás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jegyigénylés: info@kulturliget.hu 

VAJdA AnIKó REJTETT ÜzEnETEK Című 
zEnéS dARAbJÁT mÁRCIuS 24-én muTATJA 

bE Az ERzSébETLIGETI SzínhÁz. 
A REndhAGyó ELőAdÁSRóL Az EGyIK 

főSzEREpLőVEL, A KERÜLETbEn éLő 
pAoR LILLÁVAL bESzéLGETTÜnK.

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett Hónap babája 
elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság 
a XVI. Kerületi Önkormányzat által felajánlott fürdőlepedőben látható. 
Ez annak a babakelen-
gyének a része, amit 
január óta minden 
kertvárosi újszülött 
ajándékba kap néhány 
babaápolási cikkel 
együtt. A szavazatok 
alapján a januári nyer-
tes Dolánszky Tamás 
lett. Az ajándékcso-
magot, amely vásárlási 
utalványt és babafo-
tózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin al-
polgármestertől vette 
át a család.
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A kommunizmus áldozatainak emléknap-
ja alkalmából a Rákoskeresztúri Újközte-
mető 301-es parcellájában a XVI. kerületi-
ek ismét felkeresték Tóth Ilona sírját, ahol 
petrovics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőhá-
záért Alapítvány kuratóriumának elnöke 
mondott beszédet, majd Szatmáry László 
önkormányzati képviselő és Schild mi-
hály 1956-os elítélt koszorúzott.
................................................................

orbán Viktor miniszterelnök beszéde után a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola öt di-
ákja adott műsort a központi emlékműnél, amit végighallgatott boross péter egykori mi-
niszterelnök is.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Kisfogházban hajtották végre az elítéltek kivégzését, amelynek 
emlékei – a bitófa, a kötelek, a halott elszállítására szolgáló hord-
ágy és a sivár cellák – a kommunista hatalom vérszomjas bosszú-
vágyának bizonyítékai. A XVI. kerületieknek a 91 éves fónay Jenő 
(a rendszerváltás után az ő javaslatára alakították emlékhellyé a 
Kisfogházat) beszélt az őrök kegyetlenkedéseiről, a vérbírók kö-
zönyösségéről és a bitófa alá vonszoltak kétségbeesett jajkiáltá-
sairól. A jelenlévők ezután megkoszorúzták az épület falán Tóth 
Ilona és Spannberger György emléktábláját, majd a Kertvárosban 
élő lánya felidézte molnár Károly alakját, akit szintén kivégeztek. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tóth Ilona kerületi 
szobránál Antalóczy 
Csaba önkormány-
zati képviselő em-
lékezett Árpádföld 
posztumusz dísz-
polgárára, majd az 
emlékmű megko-
szorúzása után a je-
lenlévők felkeresték 
a néhány száz mé-
terre lévő Emlékhá-
zat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A 

Kommunizmus 

Áldozatainak 

Emléknapja

Kertvárosi helytörténeti és Emlékezet Központ
Veres Péter út 157., e-mail: emlekezetkozpont@bp16.hu, Tel.: 630-1962

 „MAgyAR ízeK, MAgyAR teRMéKeK”
MáRcIus 22., szeRdA 15.30-18.30 óRA

A Cinkotai Tájházba azokat a vásárlókat várják, akik érdek-
lődnek az egészséges termelői és bio ételek, italok és egyedi 
kézműves termékek iránt.
Ízelítő kínálatunkból: mézek, lekvárok, chilis, csípős termé-

kek, cukros és cukormentes gyógynövényes szörpök, mézes 
puszedlik és más mézes sütemények, sajtok, különböző tej-
termékek, kézműves sörök, füstölt termékek, egyedi, kézzel 
készült drótékszerek és horgolt áruk.

további alkalmak minden hónap 3. szerdáján: 
április 19., május 17., június 14.
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Cinkotáért Közhasznú Egyesület KALoT „Jövőnkért” népfőiskola

Az Erzsébetligeti Színházban Szatmáry László önkormányzati kép-
viselő bevezetője után kovács péter elmondta: a kommuniz-
mus legnagyobb bűne a bűn nélküli büntetés volt, illetve az, hogy az 
embereket megkülönböztették származás, végzettség és faji alapon 
is. Majd azokat, akik fellázadtak, 1956-ban bebörtönözték vagy kivé-
gezték, pedig ők csak szabadságot akartak. Ezután pedig mindenkit 
megfélemlítettek és kiterjedt besúgóhálózatot működtettek, sokakat 
fizikailag bántalmaztak, amivel végül elérték, hogy még családi kör-
ben sem mertek beszélni bizonyos dolgokról. Így a legtöbben már 
gondolni sem mertek arra, hogy a kommunista rendszert meg lehet 
változtatni vagy ellen lehet állni neki.

A polgármester szólt a Szovjetunióbeli GULAGRÓL is, ahol az 
1930 óta működő 350 tábor 4000 altáborában végzett málenkij 
robotot (kis munkát) fagyos, embertelen körülmények között 
700 ezer honfitársunk is. Az onnan vissza nem térő, mintegy 
20 millió áldozat között pedig sajnos, 300 ezer magyar is volt. 
A kerületi, akkor mindössze húszéves Csibi Mihály szerencsé-
re túlélte, és egy könyvben megírta az ottani borzalmakat. 

szAtMáry kristóf országgyűlési képviselő a 
kommunizmus több tízmillió halálos áldozatáról és arról 
a több százmillió testileg és lelkileg is megnyomorított 
emberről beszélt, akiknek elvették az álmait, összetörték 
az életét, a jövőjét pedig ellopták. A honatya kiemelte: az 
állandó félelem, megaláztatás és kiszolgáltatottság olyan 
alantas ösztönöket hoztak felszínre, amelyeket szeretnénk 
elfelejteni. Ez jellemezte a XX. századot, amelybe Magyar-
országon mindezt Kun Béláék 133 napos rémuralma hozta 
el, és a kommunizmus még akkor is kísértett, amikor nem 

volt jelen. Aki ugyanis fél, az nem szabad, aki pedig retteg 
valamitől, az nem tud teljes életet élni. Szatmáry Kristóf 
szerint fontos mindezt úgy magunk mögött hagyni, hogy 
emlékezni ne felejtsünk el, hiszen a kommunizmus rend-
szerszinten eltűnt, de a hatása benne él azokban, akik eb-
ben nőttek fel. A rendszerváltás után születetteknek lénye-
gében már semmilyen tapasztalatuk nincs erről, viszont a 
veszély nem múlt el, mivel más ideológiák ugyanúgy meg-
hasonlást várnak el az embertől és a félelem tovább élhet 
a lelkekben. 

vitéz lovAg pAllA lászló 
arról beszélt, hogy először Magyaror-
szágon emlékeztek meg a kommuniz-
mus áldozatairól, majd kitért arra, hogy 
a diktatúra igyekezett minden köteléket 
felszámolni a polgárok és a hatalom kö-
zött. A kerület díszpolgára hangsúlyozta, 
hogy a kommunizmus a nép nevében 
tiporta sárba az egyént és annak legszen-
tebb jogát, a szabadságot. Nekünk ezért 
az a feladatunk, hogy hazánkat és sza-
badságunkat megvédjük, mivel a kom-
munizmus – amelynek eszméi tovább 
élnek – volt a legtöbb szenvedéssel járó 
diktatúra, világszerte 100 millió ember 
esett áldozatul. Magyarországon minden 
családban volt valaki, akit kivégeztek, be-
börtönöztek, megvertek, kitelepítettek, 
megaláztak vagy politikailag üldöztek.

A megemlékezésen Tomhauser noémi és a harmónia Csellóegyüttes adott kulturális 
műsort, valamint a Corvin kórus énekelt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szatmáry Kristóf, Kovács péter és vitéz lovag palla László
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ápRIlIs 8. 6.00 óRA
Szatmárcseke: Kölcsey-síremlék, csónakos temető. Túristvánd: működő 

vízimalom. Kölcse: református templom fa harangláb. Nyírbátor: 
Báthory várkastély és panoptikum, református és minorita templom. 
Máriapócs: kegytemplom. Indulás a Szerb Antal Gimnázium parko-

lójából. Az utazás és a belépők ára 4900 forint. Jelentkezni Dernovics 
Mihálynál lehet a 0620-9763-874-es telefonszámon.

ápRIlIs 4. 18.00 óRA 
A Q10 koenzim ismertetése, 

természetes forrásai. 
A Q10 és a gyógynövények, 

étrend-kiegészítők.
 

Helyszín: Rákosi út 71. 
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Szatmáry Kristóf 
országgyűlési kép-
viselő Babay Ist-
vánnal kapcsolat-
ban arra hívta fel 
a figyelmet, hogy 
a terrornak nincs 
egyénisége. Lehet-
nek lábai, amellyel 
eltipor, lehetnek 
kezei, amelyek-
kel üt vagy aláír 
ítéleteket, de arca 
nincs. Arca csak 
az olyan áldoza-
toknak van, mint 
amilyen Babay Ist-
ván volt.

A Rácz Aladár Zeneiskola koncert-
termében dr. Horváth Attila alkot-
mánybíró, jogtörténész, az 50-es 
és 60-as évek társadalmának és a 
kommunista diktatúra korának szak-
értője mutatta be azt a történelmi 
környezetet, amelyben Babay István 
a Nagybudapesti Központi Munkás-
tanács titkáraként, Hollay Frigyes 
pedig a Táncsics utcai iskola zeneta-
náraként élt és dolgozott. A jogtörté-
nész leleplező visszaemlékezésében 
kiemelte, hogy milyen nehézségekkel 
szembesültek azok, akiknek nem tet-
szett a diktatúra, és ennek hangot is 
mertek adni. Majd dr. Babay Marietta 
mesélte el személyes élményeit arról az időszakról, amikor a 
Nagybudapesti Központi Munkástanács egyezkedni próbált a 

Babay István 1914-ben született és 1948-ban költözött szü-
leivel, feleségével és három gyermekével Mátyásföldre. 
Budapesten, a Fáy András Gimnáziumban érettségizett, 
majd tanulmányait a Pécsi Egyetem Jogtudományi Karán 
folytatta. A II. világháborúban megjárta a Don-kanyart és 
csak csodával határos módon került haza. A háború után 
tanulmányait nem folytathatta, viszont sikerült elhelyez-
kednie a Villamosvasútnál és 1956-ban már osztályvezető 
volt. Közben esti tagozaton elvégezte a Kandó Kálmán Mű-
szaki Főiskolát.  

1956. október 23-án lázas betegen feküdt otthon, de ok-
tóber 27-én már bement a munkahelyére, ahol megvá-
lasztották a frissen magalakult munkástanács titkárának. 
A Villamosvasút akkori vezérigazgatója, Schurecz József 
Nagy Imre baráti köréhez tartozott, és lehetőséget bizto-
sított a székház használatára az 1956. november 4-e után 
megalakult Nagybudapesti Központi Munkástanácsnak, 
amely tárgyalásokat folytatott a Kádár-kormánnyal, meg-
próbálván megőrizni a forradalom vívmányait, a demok-
ratikus hatalmat és az ország függetlenségét. A Villamos-
vasút dolgozói közben szervezték a budapesti közlekedés 
helyreállítását, hogy újraindulhasson az élet a városban. 
Mindezt Babay István irányította, ezért napokig nem tu-
dott hazamenni. Ő vezette azt a küldöttséget is, amely elér-
te, hogy a szabadságharcos fiatalok deportálását leállítsák. 
(Babay Istvánnak még miniszteri tárcát is felajánlottak, ha 
átáll, de ő soha nem árulta el a forradalmat.) A tárgyalá-
soknak valódi eredménye nem volt, 1956. december 7-én 
pedig törvényen kívül helyezték az ország összes munkás-
tanácsát. 

Babay Istvánt egy hónap múlva letartóztatták, és a Fő ut-
cai börtönbe került. Több hónapos vallatás és magánzár-
ka után végül kiengedték testileg, lelkileg meggyötörten. 
Munkahelyére nem térhetett vissza és feleségét is elbocsá-
tották, így a háromgyerekes család kereset nélkül maradt, 
egy ideig a szomszédok segítették őket. Felesége idegösz-
szeomlást kapott, majd teljesen legyengülve néhány év 
múlva meghalt.

Babay István később szakértelmének köszönhetően az 
Út- és Vasútépítő Vállalatnál kapott munkát, vezető be-
osztást azonban nem tölthetett be. 1994-ben viszont meg-
kapta a kormánytól a Magyar Köztársaság 1956-os emlék-
érmét, amely nagy örömmel töltötte el, de sajnos, még 
abban az évben, szeptember 4-én elhunyt. 

Az élni 
akarás 
emlékművei

Lánya, dr. babay marietta, a kerület 
díszpolgára köszönetet mondott töb-
bek között Szatmáry Kristófnak, Ko-
vács péternek, R. Törley máriának, 
Ruszina Lászlónak, a Törley Szalon 
Alapítványnak és minden jó szándékú 
kerületi adakozónak, valamint az 56-os 
Emlékbizottságnak a támogatásért.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Hollay Frigyes 1918. április 25-én született egy budapes-
ti munkáscsaládba. A tanítóképzőt Esztergomban, a Ze-
neakadémiát Budapesten végezte el, énektanár, karnagy, 
zongorakísérő és harmonikatanár volt. 

1945 és 1948 között a Szovjetunióban volt hadifogoly 
Rosztov városban, ahol „civil” zenészként a hadifogolytá-
bor 70 tagú énekkarának vezetőjeként és a körzeti egyesí-
tett zenekar karmestereként tevékenykedett. 

1948 szeptemberétől ismét tanított, 1949-től a Vasutas 
Szakszervezet Központi Zeneiskolájában harmonikát 
oktatott. 1949 és 1954 között a Fővárosi Tanács és a Kül-
kereskedelmi Minisztérium énekkarának karnagya volt. 
1954-ben tevékenységéért megkapta a Szocialista kultúrá-
ért elnevezésű kormánykitüntetést.

1956. szeptember 26-án eltávolították a jobb veséjét, a 
forradalom kitörésekor még ágyban feküdt. November 
2-án a hivatalsegéd kérésére átment a szemben lévő is-
kolába, hogy megkérje az ott állomásozó katonákat, hogy 
vigyázzanak a berendezésre. Cserében felajánlotta a segít-
ségét, amit el is fogadtak. Hollay Frigyes ezért 18-20 fel-
nőtt ismerősével az Ady Endre utcán minden lövegben 2-3 
órás váltásokkal biztosította, hogy a fáradt honvédek el ne 
aludjanak. November 4-én azonban a civileknek munkába 
kellett állniuk, ezért Frici bácsi a növendékeit kérte meg, 
hogy legyek a katonák segítségére. Miután hajnalban a rá-
dióból értesültek a szovjetek bevonulásáról, a diákjait ha-
zaküldte, de ő, mint egykori katona, a tisztekkel maradt. 
Ez alatt az idő alatt elhaladt előttük egy 60 egységből álló, 
lőszerekkel megrakott szovjet ágyús oszlop, de lövés nem 
dördült, mert vártak a parancsra. Később az odaérkező 
szovjetek lefoglaltak három rohamlöveget. Hollay Frigyes 
a tanítványait és az ott lévő két teherautónyi lőszert bizton-
ságba helyezte, majd hazament. 

1956. november 28-án éjszaka házkutatást tartottak nála.
Ezután elhurcolták lázas felesége és kétségbeesett gyer-
mekei mellől, akik hetekig nem tudtak róla semmit. Végül 
kiderült, hogy Kistarcsára internálták. Rendszeresen  bán-
talmazták, kínozták, összeverték, neveket követeltek tőle. 
Amikor több hónap után sem tudtak rábizonyítani sem-
mit, hazaengedték, de még ezután is számtalan megaláz-
tatás érte, hónapokig rendőri  felügyelet alatt állt. Többé 
nem taníthatott, azonnali  hatállyal elbocsájtották. 1962. 
július 17-én, 44 évesen hunyt el.

Az 1956-oS foRRAdALom éS SzAbAdSÁGhARC 
60. éVfoRduLóJÁnAK SzEnTELT EmLéKéV méL-
Tó zÁRÁSAKénT, A KommunIzmuS EmLéKnAp-
JÁn AVATTÁK fEL R. TöRLEy mÁRIA ALKoTÁSAIT, 
bAbAy ISTVÁn, A nAGybudApESTI KözponTI 
munKÁSTAnÁCS EGyKoRI TITKÁRÁnAK mELL-
SzobRÁT Az ERzSébETLIGETbEn éS hoLLAy 
fRIGyES néhAI zEnETAnÁR domboRműVéT 
A RÁCz ALAdÁR zEnEISKoLA bEJÁRATÁnÁL.

Szatmáry Kristóf Hollay Frigyes domborművének leleplezése 
előtt azt emelte ki, hogy az elnyomásban mennyire fontos volt 
a zene önkifejező ereje, ami szavak nélkül is tud kiállást, tar-
tást és életörömet adni. Emellett segített a lelkekben lévő hitet 
és szabadságvágyat is megújítani, a tanár pedig még ennél is 
többet tudott, hiszen mindezt tovább is tudta adni.

A mellszobrot és a domborművet is Ruszina Vilmos – aki 17 éve-
sen ott volt hollay frigyes mellett – áldotta meg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kádár-kormánnyal, és ennek a folyamatnak édesapja is része-
se volt. Hollay Frigyesre a Németországból erre az alkalomra 
hazalátogató fia, ifjabb Hollay Frigyes, valamint egykori tanít-
ványai, Gálfiné Bajnóczy Marcella 
és Székely Péter emlékeztek. 
Az alkalomhoz illő dallamokról 
ezúttal ifjabb Hollay Frigyes, Szé-
kely Péter és Takács Márton, a 
Rácz Aladár Zeneiskola zongora-
tanára gondoskodott. Az emléke-
zés állófogadással ért véget, előtte 
azonban Szatmáry Kristóf átadta 
a jutalmat a Tóth Ilonka Emlék-
ház rajz- és irodalmi pályázatán 
nyertes Zengő Zoltánnak és Há-
mori Tamás Zsoltnak, akik mind-
ketten a Batthyány Ilona Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulói.
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Viselkedészavar szakmai szemmel
Az Adhd A fIGyELEmhIÁnyoS 
hIpERAKTIVITÁS-zAVAR RöVIdíTéSE. 
Az IdEI SzAKmAI nApon Az EzzEL 
KÜzdő GyEREKEK ÁLLApoTÁnAK 
JAVíTÁSÁRóL éS A LEhETSéGES 
mEGoLdÁSoKRóL hALLGAThATTAK 
ELőAdÁSoKAT Az éRdEKLődő 
pEdAGóGuSoK A GöLLESz 
VIKToR ÁLTALÁnoS ISKoLA éS 
ELőKéSzíTő SzAKISKoLA SzEnT 
ImRE uTCAI TAGInTézményébEn 
mÁRCIuS 6-Án. A RéSzLETEKRőL 
TARnAI KLÁRA mEGbízoTT 
InTézményVEzETőTőL 
KéRTÜnK TÁJéKozTATÁST.

– Az ADHD sajnos nehezen kezelhető helyzetet teremt, ugyan-
is a hiperaktív, figyelemhiányos gyerekek önhibájukon kívül 
megnehezítik, súlyosabb esetben viszont szinte ellehetetlení-
tik környezetük életét. Ugyanakkor az autistákhoz hasonlóan 
általában kiemelkedő képességekkel is rendelkeznek. Ezért 
nagyon fontos, hogy megoldásokat keressünk ezekre a helyze-
tekre. 

– Az előAdók soroMpóné fléger ildikó terApeu-
TA, RIdEg gYuLA KóRhÁZLELKéSZ éS NéMETh SÁNdOR 
CSALÁdTERAPEuTA VOLTAK, AKIK A BEThESdA gYERMEK-
KóRhÁZBóL éRKEZTEK. MIéRT PONT RÁJuK ESETT A VÁ-
lAsztás?
– Ők azért illetékesek a témakörben, mert nemcsak szakköny-
vekből és a kórházi gyakorlatból ismerik a figyelemhiányos 
hiperaktivitást, hanem saját gyermekük vagy rokonuk példájá-
ból is. Éppen ezért arról beszéltek, hogy a legfrissebb tudomá-
nyos eredmények alapján milyen neurológiai, klinikai, illetve 
terápiás lehetőségek vezethetnek eredményre. Dr. Horváth 
Györgyi iskolapszichológus viszont azt ismertette, mit jelent 
az ADHD-s gyerek a szülők, a családok szempontjából, és ho-
gyan próbálhatják kezelhetővé tenni a helyzetet, hiszen ez a 
tünetegyüttes nem múlik el, folyamatosan jelen van, és meg 
kell tanulni együttélni vele. Emellett különös figyelmet fordí-
tott annak bemutatására, hogy milyen fontos a szülő és a pe-

dagógus együttműködése. A hiperaktivitás azonban nem csak 
a gyerekkor problémája. Erről már Farkas Gergő gyógypeda-
gógus tájékoztatott, aki maga is érintett, így saját élményekből 
táplálkozva tudta elmondani, hogyan lehet kezelni ezt a hely-
zetet.

– A XVI. KERüLETBEN MENNYIRE MEgOLdOTT AZ Adhd-S 
gyerekek ellátásA?
– Kitűnő és elkötelezett szakembereink vannak, de nem győzik 
a munkát. Ez a pálya nem vonzó, mert nincs a nehézsége ará-
nyában megbecsülve. Ezért az utánpótlás is akadozik, és a túl-
terhelés következtében többen el is hagyják a pályát. Ennek a 
problémának a megoldására pedig nagyon nagy szükség lenne.

– Az epilepsziáról elhAngzott isMertető Össze-
függésben vAn A hiperAktivitássAl?
– Ez ugyan nem köthető szorosan a hiperaktivitáshoz, de úgy 
gondoltuk, hogy a Göllesz-napon megjelent közel 100 óvónő, 
tanító- és tanárnő hasznára válhat, ha tudják, mi a teendő ilyen-
kor. Sajnálattal tapasztaljuk ugyanis, hogy az óvodákban és az 
iskolákban egyre gyakrabban szembesülnek a pedagógusok 
epilepsziás rohammal. Ezért felkértük Pápai Zsuzsa védőnőt, 
ismertesse az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

Mészáros tibor

A dR. ONYESTYÁK gYÖRgY VEZETTE 
déli hArAngszó bAráti kÖr ebben 
Az évben is MegeMlékezett Mátyás 
KIRÁLYRóL A RóLA ELNEVEZETT, AZ ÖN-
korMányzAt áltAl Méltóképpen fel-
ÚJíTOTT TéREN. 
A február 23-i ünnepségen – miután Kovács Pé-
ter polgármester, a Baráti Kör tagjai és a megje-
lentek is elhelyezték virágaikat az uralkodó szob-
ránál – lovag vitéz Mireisz Tibor, a Vitézi Rend 
Budapesti székkapitánya tartott érdekes előadást 
Mátyás életének kevéssé ismert részleteiről.
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– Miért A gyógyítást válAsztot-
tA hivAtásánAk?
– Tanárszülők leszármazottjaként reál 
középiskolába jártam Székesfehérvárott, 
majd érettségi után jelentkeztem a bu-
dapesti Semmelweis Egyetemre, ahol 
2006-ban végeztem. A kémiát és a bi-
ológiát kimondottan szerettem, így 16 
évesen elhatároztam, hogy orvos leszek. 
Tudásomat mindenképpen gyakorlat-
orientáltan szerettem volna kamatoztat-
ni, az elméleti orvostudományok jelen-
tős részét nagyon kedveltem, de sosem 
tudtam elképzelni, hogy ne gyógyító or-
vos legyek.

– hol tevékenykedett korábbAn?
– 2008-ig háziorvosi rezidensként dol-
goztam dr. Schramek József mellett a 
VIII. kerületben, majd 2009 és 2015 kö-
zött a rendőrség kötelékében gyógyítot-
tam a területi ellátási kötelezettség nél-
küli önálló praxisomban. Ezt követően a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-

vatalhoz kerültem mint ellenőrző főor-
vos, ahol az orvos szakmai és módszerta-
ni ellenőrzési részleg teendőit láttam el. 

– Miért kÖltÖznek A kertváros-
bA?
– A kerületben szintén háziorvosként 
dolgozó dr. Patkó Katalin a rendőrségen 
munkatársam volt. Ő beszélt arról, hogy 
mennyire barátságosak itt az emberek, 
kisgyerekeknek megfelelő a környezet 
és az egészségügyi ellátás is jó.

– MIT VÁRhATNAK ÖNTőL A XVI. KE-
rületi páciensek?
– Empatikus orvosnak tartom magam, a 
betegségek gyógyítása mellett próbálok 
elegendő időt szentelni annak, hogy élet-
körülményeiket is minél jobban meg-
ismerjem, és ennek megfelelően ala-
kítsam a munkaidő-beosztást. Amikor 
eljönnek hozzám, alaposan kikérdezem 
őket, és csak azután állítom fel a diagnó-
zist, mivel szerintem az első az alapos-

ság. Minden kérésnek igyekszem eleget 
tenni, amelyben nagy segítségemre van 
Nemes Károlyné, vagyis ahogy mindenki 
ismeri, Marietta nővér, aki több mint 30 
éve dolgozik a körzetben és jól ismeri a 
betegek mindennapjait is. 

– szAbAdidejében Mivel foglAl-
kozik?
– A legtöbb időmet igyekszem a gyerme-
keim társaságában tölteni, máskor a ba-
rátaimmal szoktam kártyázni kikapcso-
lódásként. Sportolni is nagyon szeretek, 
főként teniszezem.

vArgA tibor

A hősök terén dr. Erdélyi 
Szilviusz kéri a következőt

dR. SzAbó IRén nyuGdíJbA VonuLÁSA uTÁn 2016. dECEmbER 1-JéTőL 
dR. ERdéLyI SzILVIuSz VETTE ÁT A hőSöK TERén TALÁLhATó 

hÁzIoRVoSI pRAXIST. A poLGÁRdIbóL SzÁRmAzó, hAmARoSAn 
A KERTVÁRoSbA KöLTöző doKToRT nEm éRdEKLI A hÁLApénz, 

SzERInTE A bETEGEKKEL VALó SzEméLyES KonTAKTuS éS Az 
ALApoSSÁG A LEGfonToSAbb fELAdATA.

A mátyásföldi református egyházközség 
szeretettel meghívja Önt

csOBAjI zsOlt festő, pResBIteR 
A KálVInIstA KAlOtAszeg 

(Reformáció 500) 
című kiállításának megnyitójára.

ápRIlIs 3., Hétfő 18.00

Bevezetőt mond Kovács Péter polgármester
A kiállítást megnyitja: Bíró Ferenc nyugalmazott 

református lelkipásztor, a kerület díszpolgára. 
Közreműködik: Juhász Tünde orgonista, presbiter.

Megtekinthető: 
április 30-ig a Corvin 

Galériában.
 
 

A kiállítás része a 
2017 BUDAPESTI 

TAVASZI FESZTIVÁL 
programjának.

MEGHÍVÓ
március 26., vasárnap 10.00 óra

A Rákosszentmihály-sashalmi evangélikus egyházközség 
(Hősök tere 10-11.) a templom alapkövének 85, 

a csillaggyertyafény Alapítvány létrehozásának 10. évfordulóját és a 
világ első kültéri szívtől szívig dobókockájának elhelyezését ünnepli.

Igét hirdet gáncs péter elnök-püspök.
11.00 óra 

Kovács Péter polgármester és 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő köszöntője.

A Szívtől szívig-dobókockáról Somlainé Kiss Viktória kuratóriumi tag, 
Mihályi Éva óvónő és Bisztray György bábművész beszél.

12.00 óra 
Ebédre makrobiotikus receptek alapján készült reformételekkel várjuk 
vendégeinket. Ezután a felnőttek kitölthetik a Szeretetnyelv-tesztet, a 

családoknak Bisztray György bábozik, majd a résztvevők megismerhetik 
a Dobó Bobó négygenerációs önismereti társasjátékot.

A műhelymunka vezetői: Koblencz Ferencné és 
Végh Attiláné dr. Szalánczy Emőke.

Az eseményt 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.
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Tíz év summája 4.
mint az előzőekből kiderült, 2010-től a Kertvárosi helytörténeti Gyűjtemény megalakulásával megteremtődött a tárgyi és szervezeti 
lehetőség a rendszeres és módszeres kutatásra, publikálásra. hosszú távú terveinkben főszerepet kapott a településrészek törté-
netének hitelességre törekvő levéltári kutatása, publikálása. Ennek a feladatnak a megkönnyítésére és a megtalált anyag további 
kutatásának, ellenőrzésének lehetőségére, saját digitális archívum kialakítását határoztuk el. mára digitális archívumunkban több 
mint 66 ezer irat és hasonló mennyiségű fénykép található (ez utóbbiba beleszámoltuk Széman Richárd kerületben készült képeit 
is. Archív fotóink száma így is tízezer fölött van.) Az iratokat egyrészt Széman Richárd fotózta le a levéltárakban, másrészt megvá-
sároltuk a digitális változatot. A digitális archívum mellett természetesen gondot fordítunk az eredeti dokumentumok gyűjtésére 
és megőrzésére is, eredeti irat- és fotógyűjteményünk rendszerezése folyamatban van. Ennek a rovatnak köszönhetően is sok ol-
vasónk lepett meg a gyűjtemény és a helytörténet számára értékes irattal, fényképpel. Kiemelkedő jelentőségű a gyűjtemény helyi 
képeslap-kollekciója, amit több forrásból sikerült összegyűjteni, és amely állomány még mindig bővül, valamint gazdag az eredeti 
portré- és csoportképanyagunk is. Eredeti iratállományunkban találhatók például a majdnem teljes bekötött Rákos Vidéke hetilap 
évfolyamai, valamint a mátyásföldi nyaralótulajdonosok Egyesületének számos testületi jegyzőkönyve.

Visszatérve a kutatásra, a legfontosabb fel-
adatnak tűztük ki a négy elődtelepülés ki-
alakulásának, és történeti folyamatainak 
időrendi leírását. Ennek kutatásait Lantos 
Antal vállalta el, munkája során feldolgo-
zott adatokból megírta Sashalom történetét 
egy, Cinkotáét három, Mátyásföldét szintén 
egy kötetben. A számára legkedvesebb te-
lepülés, Rákosszent-
mihály történetébe 
hosszú évek kutatá-
sa után idén fogott 
bele. Ezen túl Lantos 
Antal összegyűjtötte 
az elődtelepülések 
és a kerület 1950-től 
1990-ig megírt sta-
tisztikai adatait és 
térképeinek történe-
tét is.

Az elődtelepülések 
könyvtári, levéltári anyagainak kutatása ösz-
szetett feladat, hiszen a szakkönyvtárakon 
kívül több levéltárban is kell kutatni. Az 
Országos Levéltárban tárolt anyagok mellett 
a Pest megyei és a Fővárosi Levéltárban is 
található vidékünkkel kapcsolatos anyag. 
Ezen túl az egyházi iratokat Vácon kellett 
átnézni, de a kecskeméti egyházi levéltárból 
is kaptunk adatot. A szakkönyvtárakban, az 
Országos Széchenyi Könyvtárban, az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban, a 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában 
is át kellett nézni az idevonatkozó köteteket 
és azokat lefényképezni, vagy megvásárolni 
a digitális változatot.

Csak néhány példát emelnénk ki: Cinkota 
történetéhez az Országos Levéltárban kel-

lett átnézni csak a Beniczky-levelezésből  
20 000 iratot. Ezeknek nagy része latinul 
íródott, a kiválasztottakat a pontosság kedvé-
ért le kellett fordíttatni Tuza Csilla levéltá-
rossal. (Ugyanő fordította le a cinkotai evan-
gélikus parókián őrzött anyakönyveket.) A 
Fővárosi Levéltárban találhatók meg Cinkota 
és Sashalom képviselőtestületi jegyzőköny-

vei az 1870-es évek-
től 1950-ig. Ezeket a 
Pest Megyei Levéltár 
helyi anyagaival és 
a fentiekkel együtt 
napijeggyel lefény-
képezte Széman Ri-
chárd, most digitális 
archívumunkban is 
rendelkezésre állnak 
a kutatók számára. 

Közben Györe Zol-
tán családfakutató 

felajánlotta számunkra Cinkota, Csömör 
és Pusztaszentmihály katolikus lakosainak 
genealógiáját, 1700 elejétől 1895 végéig, az 
állami anyakönyvezés megkezdéséig. Ebből 
Csömört lealkudtuk és Kovács Péter polgár-
mester úr által juttatott összegből egyedüli 
felhasználási joggal megvettük. Az anyag a 
cinkotai evangélikusok, katolikusok és izra-
eliták, valamint a szentmihályi katolikusok, 
több mint 4000 személy anyakönyvi adatait 
tartalmazza időrendben, genealógiai uta-
lásokkal és az elején megfelelő névsor sze-
rinti kutatási útmutatóval. Megjegyeznénk, 
hogy az adott időszakban a mai kerületünk 
területén a református egyháznak nem volt 
központosított anyakönyvezése. Az anyagot 
DVD-n és kinyomtatva kaptuk meg. Fél év-

vel később a Fővárosi Levéltárnak eladtuk 
a felhasználási jogot, a saját tulajdonunk 
fenntartása mellett, azzal a feltétellel, hogy 
mi az anyagot csak saját kutatásra és a hoz-
zánk fordulók tájékoztatására használjuk. 
Ellenértékként a Fővárosi Levéltárban há-
rom évre korlátlan fotózási lehetőséget kap-
tunk, melynek értéke több volt, mint ameny-
nyiért mi az anyagot megvettük.

Kihasználva a Fővárosi Levéltárban ingyen 
fotózás lehetőségét, Széman Richárd rögzí-
tette a mátyásföldi közgyűlési jegyzőköny-
veket és a közigazgatási iratokat 1933-tól 
1950-ig. Szerettük volna a rákosszentmi-
hályi közgyűlési jegyzőkönyveket lefotózni, 
azonban ekkorra már elkészült a digitalizált 
változata és ezért azt központi rendelkezés-
re csak megvásárolni lehetett, melynek ára 
270 ezer forint volt. Kérelemmel fordultunk 
a levéltár főigazgatójához, hogy a célunkat 
tekintve mérsékeljék az árat. Végül 100 ezer 
forint kedvezményt kaptunk, szinte már 
mondanom sem kell, hogy Kovács Péter pol-
gármester úr támogatásával megvettük. Ez-
zel teljessé vált a kerületünket alkotó nagy-
községek képviselőtestületi üléseiről készült 
jegyzőkönyveinek digitalizált gyűjteménye. 
Rendelkezésünkre állnak még a mátyásföldi 
tulajdonlapok és a nyaralótulajdonosok jegy-
zőkönyveiből 22 kötet.

Ezen túl, mint már az egyik előző részben 
említettem, kiváló helytörténeti kutató- és 
szerzőgárda állt össze az utóbbi évek alatt, 
a kutatásokról és az ebből megírt, megjelent 
és tervezett helytörténeti „füzetekről” a kö-
vetkező fejezetben írunk.

lAntos AntAl – széMAn richárd

helytörténet

Ma egy szentmihályi fotóműterem logó-
ját mutatjuk be, abban a reményben, hogy 
valaki őriz ebből a műteremből képet, és 
megmutatja nekünk is.
A helytörténettel kapcsolatos internetes le-
veleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek 
küldeni, vagy hívjanak a 06 30 4845264-es, illetve a 630 34 

35-os telefonon: A gyűjteménybe be-
hozott anyagot, családi-, épület-, is-
kolai fotókat, bármilyen helyi iratot 
helyben beszkennelünk és visszaad-
juk az eredetit megőrizni kívánó tu-

lajdonosoknak. Köszönjük a segítségüket, a kapott adatokat 
folyamatosan feldolgozzuk, és sort kerítünk a közlésükre is.
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p r o g r A M A j á n l ó
1165 BudAPEST, huNYAdVÁR uTCA 43/B. 

TELEFON: 401-3060.

március 18. szombat 9:00
XXVI. ORSZÁgOS FELNőTT éS 
IFJÚSÁgI TÁNCMűVéSZETI 
fesztivál
Szóló, duó és csoportok bemutatkozását 
láthatják a nézők klasszikus balett, karak-
ter, társas-, modern, kortárs és jazz tánc, 
illetve hip-hop kategóriában. A márciusi 
fesztivált követően áprilisban junior, má-
jusban pedig a gyerek korosztály bemu-
tatkozására kerül sor.
Jegyárak: felnőtt 1000 Ft, gyerek 500 Ft 
(6 éves korig ingyenes)
Érvényes lakcímkártya felmutatásával 
XVI. kerületi lakosoknak ingyenes.

Március 18. szombat 11:00 

Interaktív diafilmvetítés és kézműves 
foglalkozás a Nyirkapapír Vállalat köz-
reműködésével.
Márciusban a BOGyÓ ÉS BABÓCA 
ROKONAI, illetve a FRAKK ÉS A LUS-
TA MACSKÁK című filmeket vetítjük.
A program a Diafilmgyártó  Kft. támo-
gatásával jött létre.

Jegyárak: gyerek: 800 Ft, felnőtt: 400 Ft, 
családi (2 gyerek+2 felnőtt): 2200 Ft

március 26. vasárnap 10:30 
koloMpos táncház és gyerek-
MulAtság 
2-8 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 fel-
nőtt+2 gyerek)

március 26. vasárnap 19:00 
BudAPEST JAZZ ORChESTRA:  
Queen  reAl jAzz

Zenei főhajtás a Queen életműve előtt, 
sztárvendég: Wolf Kati, Csordás Leven-
te, Kocsis Tibor.
Jegyár elővételben: 2900 Ft, a koncert 
napján: 3200 Ft

J Ö N - J Ö N - J Ö N
Április 02. vasárnap 11:00
gryllus vilMos koncert

3 éves kor felett ajánljuk.
Jegyár:  1300 Ft,  1700 Ft

Április 02. vasárnap 18:00 
Abigél titkAi

Töredékek Szabó Magda írónő csodá-
latos életművéből, születésének 100. 
évfordulója alkalmából.
Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas, érdemes művész estje.
Az előadás hossza: 100 perc
Jegyár: 2500 Ft

A fiatal fotográfus 12 éves korában, saját pénzén vásárolt fény-
képezőgépet. Kezdetben csak a természetfotózás érdekelte, 
később azonban a fényképezés minden területén kipróbálta 
magát. Még csak 22 éves, de már három alkotása is megjelent 
a National Geographicban, a világhírű földrajzi, természet- és 
társadalomtudományi magazinban, amit 37 nyelven mintegy 
60 millió előfizető olvas. Benedek legújabb szenvedélye a lego-
figurák fotózása, amelyhez a környezetet vagy maga építi fel, 
vagy a természetben keres alkalmas hátteret a képekhez.

Az Egyesület azokat a hölgyeket szeretné szórakoztatni, 
akik az otthoni teendőket nagy szorgalommal, kitartással 
és fáradhatatlan energiával végzik. Ezért szépségápolással 
és egészséggel foglalkozó szakemberek várják az érdeklő-
dőket az ingyenes, de regisztrációhoz kötött eseményre.  
Regisztrálni a info@kulturliget.hu e-mail címen lehet.

PROgRAM:  
• Welcome drink • Stylist és life coach tanácsadás 
• Divatbemutató: kertvárosi anyukák kertvárosi 

tervezők ruhájában • Tombola
sztárvendég és műsorvezető Tunyogi bernadett 

Különleges Szépség- 
és Stílus Esttel készül 
a fiatal Családosok 
Klubja a láthatatlan 
munka világnapján 
az Erzsébetligeti 
Színházban 
április 4-én, kedden 
16:00 órától.

Ismét egy ifjú kertvárosi tehetség mutatta be műveit 
az Erzsébetligeti Színház Corvin galériájában, ahol 
Lampert Benedek igényes természetfotóit tekinthették 
meg a látogatók. A kiállítást Szabó Csilla, a Színház 
igazgatója nyitotta meg, és a kiállító muzsikus barátja, 
Topál dániel működött közre gitáron.
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A Baráti Kör alapítói között ott volt két 
Fradi-legenda, Novák Dezső és dr. Géczi 
István is, de rajtuk kívül Balogh Gábor 
(Torony), Bánki József, Dragóner Attila, 
Muha József és Pölöskei Gábor is a Kert-
városban éltek vagy élnek. Ezek után pe-
dig már az sem meglepő, hogy egy ideig 
az árpádföldi Lipcsei Péter (Pepe) vitte 
a Mátyásföldön lakó Gera Zoltánt (Ger-
zson) az Üllői úti edzésekre.

A 44 éves, Albert Flórián után a leg-
eredményesebb Fradi-játékos LIpCSEI 
péTER, aki volt az év magyar labdarú-
gója és a KEK sorozat gólkirálya is, 
összesen 648 összecsapáson öltötte 
magára a zöld-fehér mezt. Négyszer 
lett magyar bajnok, hatszor kupa- 
és háromszor Szuper Kupa győztes. 
Mindezek előtt azonban a Vasasnak 
szurkolt, mert a nagypapája ott volt 
gépkocsivezető.

Pepére 17 évesen egy Kazincbarcika-
Honvéd összecsapáson figyelt fel Nyilasi 
Tibor. A klasszis 1990-ben kezdte aktív 
pályafutását az FTC-ben, majd 1995-
ben a FC Porto-ba igazolt, ahol az első 
évben bajnokságot és szuperkupát 
nyert a csapattal. Egy év után azonban 
térdszalagszakadást szenvedett épp a 
születésnapja előestéjén. A lábadozás 
után Salzburgba költözött, majd 2000-
ben visszatért a Fradiba.

 
– 16 szezont húztam le a Ferencváros-

nál, amelyben voltak keserű pillanatok is, 
amikor a csapatot kizárták három évre az 
NBI-ből. De büszke vagyok arra, amit elér-
tem és ami nagyon fontos az életben, hogy 
soha nem szabad feladni és nagyon sokat 

„ERKöLCS, ERő, EGyETéRTéS.” 
Ez A zöLd-fEhéR TÁboR 
JELSzAVA, AmI IGAzI CSALÁddÁ 
KoVÁCSoLTA A SzuRKoLóKAT. 
A mEGALApíTÁSÁnAK 10. 
éVfoRduLóJÁT ÜnnEpLő 
VARJÚ VILmoS oLImpIAI 
bARÁTI KöRbE moST EnnEK 
A CSALÁdnAK, VAGyIS Az 
oRSzÁG LEGnépSzERűbb 
fuTbALLKLubJÁnAK, A 
fEREnCVÁRoSnAK KéT 
KIVÁLóSÁGA, GERA zoLTÁn éS 
LIpCSEI péTER LÁToGAToTT EL 
mÁRCIuS 6-Án. A LEGEndÁKRA 
mInTEGy 400 IfJÚ éS KEVéSbé 
IfJÚ SzuRKoLó VoLT KíVÁnCSI 
Az ERzSébETLIGETI SzínhÁzbAn.

„Rosszul lehet játszani, 
de lélektelenül soha!” 

– Simon Tibor

kell dolgozni. Jelen pillanatban is csak a 
munkában hiszek, mivel most mint edző, 
átültem a másik oldalra. Hinni kell önma-
gunkban, mert akkor hegyeket lehet meg-
mozgatni és az akarat is nagyon fontos, 
ha pedig teszel érte, akkor jönni fog a sze-
rencse is.

Pepe számára egyébként a legnagyobb 
élmény az volt, amikor 1981 után 1992-
ben ismét bajnok lett a Ferencváros és 
a diósgyőri stadionban 33 ezer szurkoló 
előtt játszhatott. 

A 37 éves GERA zoLTÁn – aki a tava-
lyi Európa-bajnokság és 2016 legszebb 
gólját lőtte – pályafutását a harmad-
osztályú harkány SE-ben kezdte 1996-
ban, majd a Pécsi MFC-ben játszott. 
2000-ben igazolt a Ferencvárosba, 
amellyel háromszor lett magyar baj-
nok és négyszer Magyar Kupa-győz-
tes. 2004-től az angol West Bromwich 
Albion, majd a Fulham csapatában ját-
szott (amellyel az Európa-liga döntő-
jéig is eljutott), de ott később nem ka-
pott játéklehetőséget, így visszatért a 
West Bromwich Albionhoz. Tíz év után 
költözött haza, jelenleg ismét a Fra-
diban játszik. Itthon háromszor vá-
lasztották meg az év labdarúgójának, 

2005-ben pedig egy internetes szaklap 
beválasztotta a Premier League 2004–
05-ös álomcsapatába Čech, hibbert, 
Carragher, Terry, heinze, Cahill, 
Lampard, Robben, henry és Rooney 
mellé. Többször volt a magyar labda-
rúgó-válogatott csapatkapitánya.

Nem titok, hogy Gera Zoltán kamasz-
korában rászokott az alkoholra, erősen 
dohányzott és szipuzott is, sőt, rend-
szeresen járt játékterembe. A helyzetet 
szülei válása csak tovább nehezítette. 
Akkor azonban édesapja elvitte egy is-
tentiszteletre és Gerzson a züllés helyett 
inkább a hitet választotta. (Ezzel egyéb-
ként Pepének is többször segített, hiszen 
amikor együtt repültek, azzal nyugtatta 
meg, hogy az Úr vigyáz rájuk.) Leszokott 
káros szenvedélyeiről, és újra elkezdett 
focizni. Legyengült fizikai állapota miatt 
azonban nagyon sokat kellett dolgoznia 
azért, hogy elérjen oda, ahol most tart.

– 2003-ban úgy volt, hogy elmegyek a 
Galatasarayba, mert nagyon komolyan ér-
deklődtek és még mezt is küldtek, de abban 
az időszakban találkoztam a feleségemmel, 
Timivel. Mivel nem volt számomra vonzó 
hely Törökország és nem biztos, hogy ott 



Az Önkormányzat  lapja      15

A terepfutó verseny a kiscsoportos 
óvodásoktól egészen a felnőttekig 

biztosított lehetőséget a megmérettetésre 
................................................................

A több mint 500 versenyző között idén voltak miskolciak és salgótar-
jániak is, a 10 korosztályban ugyanakkor külön indultak a fiúk és a 
lányok. A rendezvény célja az egészséges életmódra való nevelés és 
a Naplás tó megismertetése volt azokkal, akik még nem jártak itt. A 
nyertesek érmet és csokit kaptak, a felnőtt győztesek között pedig ki-
sorsolták a rendezvényt támogató egyik világhírű sportszergyártó cég 
öt, tíz, illetve tizenötezer forintos vásárlási utalványát. A futóversenyt 
a XVI. Kerületi Önkormányzat is támogatta.

jól éreztem volna magam, ezért szerettem volna megvár-
ni azt a lehetőséget, amikor nyugat-európai bajnokságba 
tudok elmenni és nagyon örülök neki, hogy Angliát vá-
lasztottam. Emellett az is fontos volt, hogy előtte meghá-
zasodjam.

A két legenda – akik együtt nyertek magyar bajnok-
ságot 2004-ben – mesélt a játékvezetőkkel való kap-
csolatáról is. Pepe szerint a tapasztaltabb bírókkal 
egyszerűbb volt kijönni, Gerzson pedig szinte baráti 
kapcsolatot ápolt az angliai dirigensekkel. A közönség 
soraiban volt azonban valaki, aki nem játékosi, hanem 
bírói tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Vá-
mos Tibor, a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gim-
názium igazgatója ugyanis visszavonulása előbb még 
a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon is szerepelt 
partjelző asszisztensként.

Pepe itthon dolgozott többek között Nyilasi Tibor-
ral, Novák Dezsővel, Csank Jánossal, Muha Józseffel 
és Gellei Imrével, külföldön pedig Boby Robsonnal és 
Jose Murinoval is, de szerinte a magyar kapitányoktól 
ugyanannyit lehet tanulni, nincs szükség arra, hogy 
idegen szakvezetők helyettesítsék őket. Gera Zoltán 
Bryan Ronsonnal kapcsolatban annak alázatát emelte 
ki, Roy Hodgson pedig szerinte a legfelkészültebb tré-
ner volt, akivel valaha találkozott, hiszen neki köszön-
heti azt is, hogy mindegyik poszton tud játszani. Ga-
rami József kvalitásait ugyanakkor Alex Fergusonéhoz 
hasonlította.

Pepe ismertetőjegye az volt, hogy az egész pályán 
végigszáguldva és mindenkit kicselezve végül a kapu-
ba bombázott, Gerzson viszont saját bevallása szerint 
jobban szeret ollózni, mint kapásból meglőni a labdát, 
sőt, többször volt már olyan, hogy csak a fáradtsága 
miatt rúgott bele. A gólörömnél bemutatott szaltókkal 
kapcsolatban pedig elmondta, hogy kezdetben keríté-
sekről ugrálva, betonon, ágyrugókon gyakorolta azo-
kat – amitől természetesen a sérülésveszély miatt óva 
intette a fiatalságot –, mostanában azonban csuklófáj-
dalmai miatt már nem ugrál. Megígérte viszont, hogy 
egy szaltót még mindenképpen láthatunk tőle.

Lipcsei Péter két gyermek édesapjaként és edzőként 
sem tud azonosulni a mostani „sztárfocistákat” jel-
lemző trendekkel.

– Azt kérem a játékosaimtól, hogy a pályán először a tel-
jesítményükkel tűnjenek ki, az edzői filozófiám pedig az, 
hogy a rend, a fegyelem és az alázat legyen meg bennük. 
A tisztelet a legfontosabb a tanárok, a szülők, a trénerek 
felé.

Gera Zoltán – akinek szintén két gyermeke van – 
szerint nagy felelősségük van a sportolóknak a pályán 
és a pályán kívül is, és nem mindegy, hogy milyen 
irányba viszik a fiatalokat.

– Tetoválást soha nem akartam és nem is tervezem, mi-
vel egy labdarúgó egy példakép. Jó lenne, ha a fiatal világ-
sztárok körül lennének olyan emberek, akik elmondanák 
nekik, hogy a siker nem tart örökké. (...) Ha valakinek 
tehetsége van, az ne gondolja azt, hogy nem kell szorgal-
masnak lenni, és akik kevésbé tehetségesek, azok pedig 
szorgalommal utol tudják érni a tehetségesebbeket.

piros cecil

Tavaszváró 
futóverseny

KISSé SzÜRKE, dE fuTÁSRA KIVÁLóAn ALKALmAS IdőVEL VÁRTA A 
nApLÁS Tó A VII. EVERLInG TAVASzVÁRó fuTóVERSEny RéSzTVEVő-
IT mÁRCIuS 5-én. A REndEzVény műSoRVEzETőJE, GAJdoS TAmÁS 
uTÁn KoVÁCS péTER poLGÁRmESTER ÜdVözöLTE A JELEnLéVőKET, 
mAJd ELmondTA: Az önKoRmÁnyzAT TERVEI KözöTT SzEREpEL A 
nApLÁS Tó KöRnyEzETénEK REndEzéSE, íGy AKI JöVőRE IS RéSzT 
VESz Az ESEményEn, mÁR EGy SzínVonALAS bÜféT, ÚJ mELLéKhE-
LyISéGET éS KISSé TÁVoLAbb EGy KILÁTóT IS TALÁL, A SzILAS-mEnTI 
KERéKpÁRÚT pEdIG AddIGRA éRInTI mAJd A hELySzínT.

Varjú Vilmos 
olimpiai 

baráti Kör
Amennyiben fontosnak 
tartja, hogy továbbra is 
minél több emberrel is-
mertessük meg az olim-
pia szellemiségét, az 
olimpiai eszmét, kiemel-
kedő sportolók, olimpiai 
bajnokok, olimpikonok 
látogassanak a kerületbe 
és tartsanak élménybe-
számolót, ápoljuk, ébren 
tartsuk a volt kerületi 
olimpikonok emlékét, 
támogassuk a diákolim-
pián legjobb eredményt 
elérő kerületi iskolát, 
akkor kérjük, hogy Ön, 
családtagjai, barátai, is-
merősei adójuk 1%-ával 
támogassák tevékenysé-
günket!

Adószám: 

18150461-1-42
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Szinte megható volt nézni a sok csillogó sze-
mű kissrác lelkes játékát. Látszott rajtuk, hogy 
ők még önzetlenül, a foci iránti rajongással 
kergették a labdát, ráadásul meglepően ügye-
sen. Néhány egészen ígéretes tehetséget is 
láthattunk. A tornán a RAFC és a Grund di-

adalmaskodott, 3-3 korcsoportgyőzelemmel. 
Az eseményre ellátogatott Kovács Péter pol-
gármester, aki több korosztályban is segített 
a díjak átadásában, ugyanúgy, mint a kiváló, 
harmincháromszoros válogatott Kiss László. 

A torna sikere elsősorban Lovász Tamásnak, az 
MLSZ Budapesti Igazgatósága 
igazgatójának köszönhető, aki 
a játékvezetőket is ingyenesen 
biztosította. Köszönet jár a XVI. 
Kerületi Önkormányzatnak, 
Kozma Viktornak, a Sashalmi 
Piac vezetőjének, valamint a le-
bonyolításban mindhárom nap 
főszerepet vállaló Pajer Gyulá-
nak is.

Bízunk benne, hogy ez a ki-
váló hagyomány továbbra is 
folytatódik.

vArgA ferenc

Tejszínes hagymakrémleves 
pirított bagettel és 
újhagymával
Hozzávalók: 6-7 közepes fej vöröshagy-
ma, 1 szál újhagyma, 1 gerezd fokhagy-
ma, 1,5 dl tejszín, 3 dkg vaj, 1 dl száraz 
fehérbor, só, fehérbors, 1 db húsleves 
kocka, étkezési keményítő, 1,5 liter víz.
Vajon megpároljuk a megtisztított fok-
hagymát és az apróra vágott vöröshagy-
mát a fehérborral. Amikor 
megpuhult, turmixgép-
pel pürésítjük, majd 
felöntjük vízzel, 
fűszerezzük, hús-
leveskockát ra-
kunk bele. Ami-
kor felforrt, egy 
kis keményítővel 
kikevert tejszínnel 
behabarjuk. Forrón, 
pirított bagettel és frissen 
felaprított újhagymával tálaljuk.

Ebédszünet

nAGyböJTbEn pénTEKEn-
KénT nEm ESzÜnK hÚST. A 
KöVETKEző éTELEKET pER-
SzE nEm CSAK AKKoR főz-
hETJÜK mEG.

kolyvek AntóniA neMcsAk eredMényes jogász és kiváló 
dIVATTERVEZő, dE A KONYhAMűVéSZETBEN IS JÁRTAS. 
LEgÚJABB ROVATuNKBAN ő AJÁNL OLVASóINKNAK AZ AKTuÁLIS 
üNNEPKÖRhÖZ ILLő éTELEKET, AMELYhEZ Jó éTVÁgYAT KíVÁNuNK!

Krémsajtos spenótszószos 
gnocchi aszalt paradicsom-
mal és parmezánnal
Hozzávalók a tésztához: 1 kg burgonya, 
25 dkg liszt, 1 egész tojás, 1 kávéskanál 
só, 1-2 evőkanál tejföl
Hozzávalók a szószhoz: 40-45 dkg leve-
les spenót, 2 gerezd fokhagyma, 3 dkg 
vaj, 6 dkg krémsajt (mascarpone vagy 
tömlős sajt), 1,5 dl tej, 5 db aszalt para-
dicsom, só, fekete bors, 6 dkg parmezán 
sajt reszelve.
A tésztához héjában megfőzzük a 
krumplit majd meghámozzuk és össze-
törjük. Rászitáljuk a lisztet, összegyúr-
juk a tojással, a sóval és a tejföllel. Egy 
deszkán 1,5 cm vastagra kinyújtjuk, majd 
hengert formázunk belőle és 2 cm-esre 
vágjuk őket. Úgy formázzuk, mint a nud-
lit. Ezután lobogó sós vízben kifőzzük. 

A szószhoz a vajon megpirítjuk az 
áttört fokhagymát és rátesszük 

a picit összevágott spenótot, 
sózzuk, borsozzuk. Amikor 
már megfonnyadt, rátesszük 
a krémsajtot és felöntjük a 1,5 
dl tejjel. Amikor a szósz kész, 

az edénybe öntjük a megfő-
zött gnocchit és összeforraljuk. 

Kockákra vágott aszalt paradi-
csommal és a reszelt parmezánnal 

tálaljuk.

VI. Farsangi RAFC Kupa 
A rAfc hAtodik AlkAloMMAl rendezte Meg fArsAngi utánpótlás tornáját 7-12 
éVES gYEREKEK SZÁMÁRA. A hAgYOMÁNYOSAN MAgAS SZíNVONALÚ ESEMéNYEN 
hAT KOROSZTÁLYBAN, 34 CSAPATBAN, MINTEgY 276 IFJÚ LABdARÚgó-PALÁNTA MéRTE 
ÖSSZE TudÁSÁT.

A húsvéti
csoda 

A cinkotai Matiné 
Bábszínház előadása

április 1., szombat 
10.00 óra

Helyszín: 
Vidámvásár u. 72. 

(Cinkotai Kultúrház)
Óvodások és kisiskolá-
sok számára ajánljuk. 
A bábelőadáson kívül 
kézműves foglalkozás-
ra és közös játékra is 

lesz lehetőség. 
A belépés ingyenes.
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InGATLAn
Sashalmon kétlakásos családi ház 
220nöles telken eladó 20-422-1396

Vulkán utcában 100nöl telken öreg 
ház eladó. Helyette 100nm beépít-
hető. 20-441-1279

Cinkotán 2248nm szántóföld és 
2129nm művelési kötelezettség alól 
kivett zártkert eladó. 70-232-9165

Cinkotán a Nagytarcsai út mellett 
4954nm-es szántó eladó. 400-
0440; 70-299-3400

Mátyásföldön, a Bökényföldi út 
mellett 4785nm-es belterület eladó. 
400-0440, 70-299-3400

KIADÓ garázst keresek a Pálya utcai 
lakótelep környékén. 30-932-5654

VEGyES
Chicco trio babakocsi szett (mózes, 
babahordozó, babakocsi) 29E; 
vadonat új GORENJE mikró 10E Ft-
ért eladó. 403-4606; 20-9187317

Eladó jó állapotú szekrénysor, 
paratetes gázkonvektorok, kihúzha-
tó kanapé, ebédlőasztal székekkel. 
405-3425

Csak 1-2 alkalommal használt női 
elegáns és estélyi ruhák kedvező 
áron eladók. 38-44 méretűek. Képet 
kérésre küldök. 70-945-1705

Eladó modern, nemesacél evőesz-
köz készlet 12 személyes, asztali fű-
szertartó körbeforgatható. 403-1335

Alig használt KIKA babaágy és járó-
ka kedvező áron eladó. 70-945-1705

200Ft darabáron eladók konyhai 
eszközök, evőeszközök, porcelá-
nok, tányérok. 30-526-4262

Eladó női, fehér kapucnis irha bun-
da 44-es, és férfi 48-as ¾-es irha 
bunda. 403-9223

Eladó 160x200-as ágymatrac 
(14cm) és egy modern TV szekrény 
forgós. Ár megegyezés szerint. 403-
9223

Eladó Ford Fiesta 92-es évjárat 1.4-
es, klíma, vonóhorog. 2018-ig vizs-
gázva. 20-483-0787

Kecses szép női ruhák olcsón el-
adók. Inkább kis méret. Érdemes 
megnézni. 30-853-5167

Old Hifi hangsugárzók, erősítők a 
90es évekből eladók. 30-847-8294

8nm szállítható kerti tárolót kere-
sek. 20-588-8048

Eladó Junkers ZWE 24-1 kombi 
cirkó termosztáttal 40E Ft-ért.  30-
974-171

Takarítónőt keresek sashalmi házba 
(heti 1 alkalom, délelőtt) 30-600-
6616

Jó állapotú Hajdú mosógép eladó. 
30-391-3346

2db nem digitális fényképező gyűj-
tőknek eladó. 405-3287

Kifogástalan állapotú használt 
Whirpool felül töltős mosógép 35E 
Ft-ért, Gorenje hűtő fagyasztóval 
30E Ft-ért eladó. 70313-7333

Kaktusz gyűjtemény egyben (13db) 
30E Ft, vadonat új 100%  merino 
gyapjú takaró 15E Ft-ért eladó. 403-
4606; 20-918-7317

Eladó infra matrac, leander, zsíros-
bödön 5l, gyapjú ágynemű, marmon 
kannák. 70-5468331 

Szép, nagy mosdó (60cm), kiszárí-
tott kenyér, tojáshéjszín masszázs-
fotel eladó. 30-717-314

A nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi szakorvo-

si rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. Bejelentkezni a 
0640/200-801-es üzenetrögzítős telefonszámon lehet.

Életének 78. évében elhunyt VItéz 
pető dénes dandártábornok, az 
1956 Magyar Nemzetőrség főtitkára, 
XVI. kerületi parancsnoka, a Vitézi 
Rend és a Magyarok Világszövetségé-
nek tagja.

Pető Dénes a Tolna megyei Váron-
gon született, gimnáziumi tanulmá-
nyait Dombóváron, a Gőgös Ignác 
Általános Gimnáziumban végezte, 
ahol 1956-ban maturált. Még ebben 
az évben Rákosszentmihályra költö-
zött, ahol egészen haláláig élt család-
jával.

Az 1956-os  forradalom nem sokkal azután tört ki, hogy be-
iratkozott a Gödöllői Agrártudományi Egyetem állatorvosi 
karára. Október 31-én délelőtt jelen volt a Kilián laktanyában, 
amikor Maléter Pál irodájában Király Béla és társai megalapí-
tották a Magyar Nemzetőrséget. Nagyapjával, Szijártó István-
nal együtt részt vett a budapesti harcokban, akit ezért a népi 
demokratikus államrend megdöntése és közéleti izgatás vád-
jával négy év, négy hónap börtönbüntetésre ítéltek. Ez csak 
tovább fokozta a kommunista rendszerrel szemben táplált 
ellenérzéseit. 1961 májusában katonai behívót kapott. Poli-
tikailag megbízhatatlanként Békéscsabára, a büntető zászló-
aljba sorozták be. A katonai szolgálat után – mivel egyetemi 
tanulmányait nem folytathatta – a rákosszentmihályi Kórházi 
Berendezések Gyárában dolgozott orvosi műszerészként egé-
szen nyugdíjazásáig. Legfőbb feladatának tekintette, hogy az 
1956 Magyar Nemzetőrség tagjaként társaival ápolja, őrizze és 
továbbadja az 1848-49-es és az 1956-os Nemzetőrség hagyo-
mányait, valamint képviselje a magyar szabadság eszméjét. 
Gyakran idézte a Nemzetőrség Petőfitől kölcsönzött jelszavát: 
„A néppel tűzön-vízen át!”

Pető Dénes nem csak bajtársainak fog hiányozni, hiszen né-
pes, szerető család vette körül. Pótolhatatlan veszteség érte 
feleségét, fiait, lányát, unokáit és dédunokáit is. Emlékét ke-
gyelettel őrizzük. 

XVI. kerületi építőanyag 
kereskedésünk azonnali 
kezdéssel keres munkatár-
sakat targoncavezető, hom-
lokrakodó gépkezelő, gép-
kocsi vezető munkakörbe. 
Elvárások: Sofőr: „C”, „C1” 
kat („E” kat. előny)+ GKI + 
PÁV vizsga + Darus vizsga 
(Palfinger, Atlas). Targon-
cás: Építőanyag ismeret + 
targoncás (nehézgépkeze-
lői) vizsga. 
Polacsek Építőanyag Kft. 
1165 Budapest, Sarjú út 42-
44. tel.:402-0073, fax:402-
0074, mobil:30-373-6198

Az Önkormányzat nettó 200 000 forintot ajánl fel a 
nyomravezetőnek vagy annak, akinek használható információ-
ja van a vandálokról.
A polgármester felkérte az illetékeseket annak kivizsgálására, 
hogyan lehetne hatékonyabbá tenni ennek a területnek a 
védelmét.

200 ezer forint a nyomravezetőnek
Március 12-re virrAdórA isMét rongálás tÖrtént 
AZ ERZSéBETLIgETBEN éS A MÁTYÁS KIRÁLY TéREN. AZ IS-
Meretlen elkÖvető(k) tÖnkretették A ligetben tAlál-
hATó SOROMPóKAT, KIdÖNTÖTTéK A SZuRMAY SÁNdOR 
FASOR uTCATÁBLÁT éS AZ ÖT FALuT JELKéPEZő JELZőTÁBLÁT, 
ILLETVE FELBORíTOTTAK TÖBB SZEMéTgYűJTőT IS.
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Korrekt hölgy, arany, ezüst 
felvásárlást végez, napi leg-
magasabb áron, tört arany 
7e-14e ftig, borostyán ék-
szerek (nyaklánc, karkötők, 
fülbevalók 5e-100e ft-ig). 
Magas áron vásárolunk fest-
ményeket, bútorokat, por-
celánt, kerámiát, zsolnait, 
ezüst és bronz tárgyakat, ki-
tüntetéseket, képeslapokat. 
XVI. kerület sashalmi tér 
1. cBA közérttel szemben 
lévő üveg pavilon. 70-600-
5082  

Mérnök, tanár, ügyvéd és 
pap könyv hagyatékát kor-
rekt áron megvásároljuk. 40 
év szakmai tapasztalat, in-
gyenes kiszállás. 787-9282; 
30-877-1460

Akciós tábor, üdülés mini-
mum 15 fős csoportoknak! 
5900 Ft/3 nap/2 éjszaka/
napi 1 étkezés vagy 
15600 Ft/ 5 nap/4 éjszaka/ 
napi 3 étkezéssel. Helyszí-
nek: Tivadar (Tisza-part), 
Vilyvitány (Zempléni-hegy-
ség), Bátorliget (ősláp). 
Érdeklődni lehet: 0642-
594-658 vagy emailben: 
rendezveny1@gmail.com

Asztalosmunkák: vállaljuk 
konyhák, beépített búto-
rok, galériák, bejárati ajtók, 
előtetők és kocsi beállók 
készítését. Régi bútorok 
restaurálását, kópiák ké-
szítését illetve fafaragását. 
szeteyzoltan@freemail.hu; 
30-401-1633

NÉMET kezdő, haladó 
nyelvoktatás, érettségire, 
nyelvvizsgára felkészítés, 
hétvégén is szaktanárnőnél. 
407-2047; 20-368-7284

Angol nyelvoktatást, vizs-
gafelkészítést, társalgási 
gyakorlatot, nyelvtani rend-
szerezést vállalok a XVI. ke-
rületben. céges és skype-os 
online nyelvtanítás is lehet-
séges! Hívjon bátran a 06-
20-320-3001-es számon!

duguláselHáRítás. fal-
bontás nélkül, szakszerű, gép-
tisztítás.  fáBIán IstVán 

20-317-0843

Lakásfelújítás, építkezés. 
Minden munka egy kézben, 
ács,- kőműves,- burkoló,- 
villanyszerelő. 30-479-2776

Gábor Eszmeralda becsüs, 
műgyűjtőnő legmagasabb 
áron készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat 
(ezüst tárgyakat +6-12 evő-
eszközüket) órákat, (fazont 
is), szobrokat, borostyáno-
kat, porcelánokat ( Heren-
dit, Kovács Margitot), egye-
beket. Kiszállás díjtalan. 
Üzletünk: 789-1693, 30-
382-7020 

ÁLLATBEMUTATÓK, ál-
latos gyerekfoglalkozások, 
terápiás kutyás foglalkozá-
sok, táborok, születésnapok 
a XVI. kerület Életfában! 
53 állat: kétéltűek, hüllők, 
madarak, emlősök. Igazi 
élmény mindenkinek! 30-
582-1202

Dr. Boda László ügyvéd, pol-
gári, társasági, családi jog. 
30-200-1526

Vaszary jános, szőnyi 
István, Márffy Ödön,

scheiber Hugó, Berény 
Róbert, egry józsef,

Kádár Béla, Batthyány 
gyula, schönberger 

Armand, czigány dezső, 
perlrott csaba Vilmos, 

ziffer sándor
FESTŐMŰVÉSZEK 

ALKOTÁSAIT 
KERESSÜK MEGVÉTELRE 

KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria  

Tel.: 06-30-949-29-00
nemes.gyula@nemesgaleria.hu  

1024. Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 3.
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Gyógypedikűrös, pedikűrt, 
manikürt vállal, reális ára-
kon. Házhoz megyek akár 
hétvégén is. 70-517-46-28

Vízszerelés, fűtésszerelés 
családbarát árakkal, pre-
cíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-
938-9713

Családokhoz ajánlunk, ke-
resünk megbízható idős-
gondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket. Empátia. 
336-1094; 70-3805650

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusírtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

AsztAlOs vállal: meglévő 
ajtók, ablakok, tetőtéri ab-
lakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre átalakítását, elörege-
dett szigetelő gumik cseré-
jét. 30-265-9477

Villanyszerelés, hibakere-
sés, villanybojlerek vízkő-
telenítse, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály 30-296-5590; 
260-7090
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